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 المستوى العام تشجيع الطالب المتفوقين في الدراسة في 

 الساعات المعتمدةبرامج المستوى العام بطالب جميع 
 

 

حرصاً من إدارة برامج الساعات المعتمدة على تشجيع الطالب على الدراسة والتفوق،   ▪

 . العاممستوى الفي لتشجيع الطالب المتفوقين   علميةتقديم هدية سيتم 

المرفق   ▪ الكشف  المذكور أسمائهم في  الطالب  إدارة شئون طالب  على  التوجه لمكتب 

( إبراهيم دسوقيأ.    -  أحمد بخيت)أ.    الشيخ زايدمدينة  الكلية في    فرعب  الساعات المعتمدة

الهدية هي مجموعة من الكتب الدراسية في مجال    .الستالم الهدية الخاصة بكل منهم 

 . الهندسة

الموافق    السبت الفترة من يوم  بالنسبة للطالب فئة )أ(: يتم التوجه الستالم الهدية في   ▪

صباحاً وحتى   9:30لساعة  من ا  مارس  23الموافق    األربعاءوحتى يوم    مارس  19

يستلم كل طالب أربعة كتب من اختياره )ثالثة من القائمة األولى وكتاب    ظهراً.  2:30

 واحد من القائمة الثانية(

بالنسبة للطالب فئة )ب(: يتم التوجه الستالم الهدية في الفترة من يوم السبت الموافق   ▪

صباحاً وحتى   9:30عة  مارس من السا  30مارس وحتى يوم األربعاء الموافق    26

من القائمة األولى    كتاب واحديستلم كل طالب كتابين اثنين من اختياره )ظهراً.    2:30

 وكتاب واحد من القائمة الثانية( 

لالطالع وتصويرها، استالم الهدية يجب أن يكون  بطاقة الرقم القومي  برجاء إحضار   ▪

 من خالل الطالب فقط.

المعتمدة تتمنى لجميع الطالب كل التوفيق والنجاح في الدراسة  إدارة برامج الساعات   ▪

 والتخرج.

 

 الفئة اسم الطالب  كود الطالب 

 (ب) ابرأم نادر رجائى صموئيل  1210037

 (أ) احمد تامر احمد فهيم دخان  1210186

 (ب) احمد حسام الدين احمد يوسف  1210188

 (أ) احمد سامح عاطف عشيش  1210403

 (أ) احمد عماد عبدهللا مصطفى البحراوى 1210404

ى 1210041  (ب) احمد محمد سليمان سليمان بحير

 (ب) احمد محمد سيد عبدالبديع فراج 1210042

 (ب) احمد محمد طه وصال ويس  1210193
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 الفئة اسم الطالب  كود الطالب 

ي بخيت  1210194  (أ) احمد محمد عشر

 (ب) احمد محمد محمود محمد  1210405

 (ب) فاروق مسعد بولس امير ميشيل  1210046

ه ابراهيم احمد ابراهيم محمد 1210097  (أ) امير

1210200   
ه محمد عصام احمد عبدالغنى  (أ) امير

 (أ) انجى حافظ محمود صادق بازرعة  1210201

 (ب) انجى طارق عبدالباسط احمد رضوان 1210202

 (أ) ايه ايمن محمد عبدالمجيد  1210205

 (أ) التواب السيد محمدايه محمد عبد  1210002

 (ب) أحمد  خالد عبد الهادي ابراهيم  1210179

 (ب) أحمد مروان كامل عبد العزيز محمد 1210180

  سيد 1210184
 (أ) أية وائل مصطفى

 (ب) باسل يارس محمد دسوقى العيوىط 1210130

1210206   
ف محمد محمد الجلفى  (أ) باسم ارسر

يف زين  1210207  (أ) العابدين عبد العظيمباسم رسر

ف سباق حسن 1210048  (ب) بالل ارسر

 (ب) تسنيم أحمد إبراهيم محمد غانم 1210210

 (ب) تفى محمد صالح الدين محمد مدبوىل 1210049

 (أ) جالل محمد جالل عبد الحميد  1210003

 (ب) حازم محمد سيد قطب ربيع  1210133

1210214   
 (ب) حازم محمد عبد السالم لطفى

 (ب) حبيبه مجدى كامل عمار 1210004

ى جاد 1210005 ى عصام محمود حسير  (أ) حسير

 (أ) خالد أسامة شعبان حافظ  1210006

 (أ) خالد عل  فتج  ابراهيم  1210220

 (ب) دانه رفيق رياض عل  حسن 1210221

 (أ) رناد ايمن عثمان جزوىل عثمان 1210222

 (ب) روان يارس هاشم محمود  1210008

 (ب) ريم ايمن محمد صالح يوسف  1210135

 (ب) زياد احمد محمد مهدى عرص 1210226

  ابراهيم عبده الريس 1210230
 (ب) زياد مصطفى

 (ب) زياد هشام فهم  محمد  1210137

ف الدين محمد عل 1210054  (ب) زياد هيثم رسر

 (ب) زينة جميل إسماعيل إسماعيل العباس   1210232

 (ب) زينة سامح عبدالدايم العسال 1210010

 (ب) ساره ناجى  شاكر عبد المسيح  1210234

 (أ) ساندرا ايهاب عبده بطرس شحاته 1210142

 (ب) سلم بهاء الدين عل  خالد محمد 1210236

يف أحمد السيد روئى   1210237  (ب) سلم رسر

 (ب) سلم مدحت عبد الحكم شبل عل 1210143
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 الفئة اسم الطالب  كود الطالب 

  سلم  1210238
 (أ) نارص  عبدالوهاب الحسينى

 (أ) سلم  محمود محمد احمد 1210011

 (ب) سيف الدين وائل السعيد حسن درويش  1210243

 (ب) سيف تامر  محمد يحنر محمد هيكل 1210386

 (ب) سيف محمد سيد هاشم حسن 1210102

 (ب) سيف هشام عبد العزيز عطيه 1210244

ى  1210174 وق محمد امير  (أ) الطاهر رسر

ي  1210366  (ب) شهاب  طارق حلم  الحرصى

 (أ) شهد ايهاب محمود محمود الزالقى  1210013

 (ب) ضج عبد الفتاح محمد يشى البلتاجى  1210146

 (أ) عائشة توفيق محمود توفيق عصمت 1210247

ى احمد  1210387  (أ) عبد الحليم محمد ياسير

 (أ) احمد محمود عبد الرحمن احمد محمد  1210248

 (أ) عبد الرحمن طارق ابراهيم حسن 1210015

ف فاروق قاسم قاسم 1210058  (ب) عبد هللا ارسر

1210252   
 (أ) عبدهللا احمد عارف الدسوقى

 (أ) عبدهللا هيثم محمد صالح هديه 1210253

 (ب) عزالدين احمد صابر الطهرى سليم 1210016

 (ب) محمود سالمعالء الدين حامد محمد  1210017

ف عل محمد عبدالرؤوف 1210018  (أ) عل ارسر

 (ب) عل وائل عل قطب  1210154

  محمد شحاته 1210019
 (أ) عل  محمد عبد الغنى

 (أ) عمر احمد ابراهيم الدسوقى  1210020

  عبدالجواد  1210259
 (أ) عمر احمد شوقى

 (ب) عمر عاطف محمود فهم  ابو رفاع   1210265

 (ب) عمر محمد رءوف شاذىل  1210155

  سيد  1210268
 (أ) عمر وائل مصطفى

 (ب) عمرو احمد صفوت احمد عبد الموىل  1210271

 (ب) عمرو محمد صديق جاد الرب محمود  1210021

 (ب) فاطمه جمال زين العابدين محمد 1210275

 (ب) فاطمه مصطفى عبد المنعم مصطفى  1210022

 (أ) أحمد محمد مختار محمودفريدة  1210276

ى رزيق جرس 1210157 ى سامح امير  (ب) كريستير

 (ب) كريم ايمن نبيل حسيب محمد  1210280

 (ب) كريم مجدى منير محمود العكام  1210070

 (ب) كريم محمد سيد احمد عل عبد ربه  1210111

ى رجب صبج محمد  1210411 ى  (أ) كيى

 (أ) عبدالغفار عثمانلؤى احمد كمال  1210412

 (ب) ماجد امجد رسم  وديع  1210375

 (ب) ماريو عماد صالح فؤاد  1210158
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 الفئة اسم الطالب  كود الطالب 

 (أ) محمد احمد إبراهيم صبح  1210288

ف محمد ممدوح ابراهيم 1210024  (أ) محمد ارسر

 (أ) محمد السيد شعبان السيد عبد العزيز 1210025

  الديب  1210388
 (أ) محمد أيمن السيد قرئى

 (ب) محمد توفيق اسماعيل توفيق اسماعيل  1210073

 (أ) محمد طارق احمد عفيفى محمد 1210026

 (أ) محمد عمار عل عواض محمد 1210356

 (أ) محمد ممدوح سيد محمد السمرى 1210416

 (أ) محمد نبيل السيد الطوجى حسن 1210291

 (أ) محمود احمد عبد الحميد محمد   1210027

 (ب) محمود حمدي عوض السيد حسن  1210028

 (ب) محمود عمرو محمد عدىل عبد الحليم  1210294

  محمد  1210295
 (أ) محمود محمد منير لطفى

 (أ) مرام خالد محمد عبد الج  العزئى   1210357

 (أ) مروان أحمد عبدالعزيز إبراهيم  1210298

 (ب) مروان محمد صالح الدين امام  1210299

 (ب) مريم اسامة عبد المجيد عبد السالم 1210300

 (ب) مريم محروس محمد عبد العال  1210301

 (ب) مريم مصطفى عمر حبيب  1210303

 (ب) مصطفى عبدالرحمن ابراهيم النجدى 1210080

 (أ) مصطفى محمد بخيت محمد  1210161

  أسامة عبدالحميد توفيق 1210377
 (ب) مصطفى

  نوح ابراهيم 1210081
  محمد مصطفى

 (أ) مصطفى

 (أ) ملك محمد حلم محمود الكشك 1210030

1210390   
 (ب) منار فرغل  عبد الرحمن عبد الشاقى

 (ب) منة هللا مدحت عبد الرازق عل عثمان  1210031

 (أ) منه صالح محمد العوادىل  1210032

 (ب) منير محمد منير امام عامر  1210379

 (ب) مهاب يارس السيد سالم البحراوى 1210312

 (ب) مهند طارق ابراهيم المحالوى  1210313

 (ب) ميار احمد احمد سيد احمد  1210315

 (أ) ميار عاطف عبد اللطيف عبد العظيم 1210086

1210119   
قى قى داود مشر  (ب) مينا رفعت مشر

 (ب) مينا عادل ماهر وصفى ناثان 1210419

 (أ) ندى عبد هللا محمود السيد 1210381

 (ب) نغم محمد زين العابدين كمال  1210033

 (أ) نور احمد مصطفى احمد الحديدى 1210316

يف اسماعيل محمد عبد السميع 1210317  (ب) نور رسر

 (ب) نور مصطفى احمد عابدين 1210318

 (ب) نور نادر محمد الحسينى سيد خليل 1210319
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 الفئة اسم الطالب  كود الطالب 

 (ب) نوران شمس الدين محمد علوى  1210420

 (ب) نوران محمد عبد الرحمن عبود هريدى 1210087

 (ب) نوران هشام عبد السميع سليمان 1210382

ه محمد صالح الدين فتح هللا البيل   1210034  (ب) نير

 (ب) همسه صابر عبدالرازق ابوخطوة 1210359

ف ابو الحمايد ابو بكر  1210088  (أ) هنا ارسر

ى  1210036  (ب) هنا محمد عصام الدين محمد حسير

 (أ) هنا ممدوح جابر عبده  1210323

 (أ) هنا وليد محمد طاهر محمد الصعيدى 1210392

 (ب) يارا رفاع  ربيع رفاع   1210324

 (ب) يارا ساهر انور عبدالهادي احمد 1210325

ى  يج  1210393 ى عل محمد حنسنير  (ب) خالد امير

 (أ) يوسف احمد السيد احمد سالمة 1210330

 (أ) يوسف احمد عبد اليى حماد 1210090

 (أ) يوسف احمد محمد عوض حسن اللقائى  1210168

 (ب) يوسف احمد منير السيد 1210333

 (ب) يوسف اسامه عبدالسالم السيد مصلج  1210091

 (ب) يوسف ايمن محمد رضا عبدالحكم عل   1210334

 (ب) يوسف ايمن محمد يشى عطيه  1210383

 (أ) يوسف ايهاب احمد البدوي سالم  1210335

 (ب) يوسف ساهر انور عبدالهادي احمد 1210337

 (أ) يوسف عبدالننى عويس خلف طلبه 1210421

 (ب) يوسف محسن سام  يعقوب 1210340

 (ب) رمضان محمديوسف محمد  1210341

 (ب) يوسف محمد عبدالجواد محمد الصاوى  1210343

 (أ) يوسف محمد فوزي بدرالدين عباس 1210344

 (أ) يوسف هشام عل احمد هارون  1210384

 

للكتب   القائمة األوىل للكتب  القائمة الثانية   

1. Chemistry 1. A first Course in Differential Equations 

2. Elementary Linear Algebra  2. A first Course in Probability 

3. Engineering Mechanics: Dynamics  3. An Engineer's Guide to MATLAB 

4. Engineering Mechanics: Statics  4. Communicating at Work 

5. Introduction to Solid Modeling Using 
SolidWorks 

5. Contemporary Management 

6. MATLAB: A Practical Introduction to 
Programming and Problem Solving 

6. Financial & Managerial Accounting   

7. Physics for Scientists and Engineers 7. Fundamentals of Differential Equations 
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للكتب   القائمة األوىل للكتب  القائمة الثانية   

8. Principles of Modern Manufacturing 8. Guide to Presentations 

 9. Numerical Methods for Engineers 

 10. Operations Research: An Introduction    

 11. Principle of Marketing 

 12. Principles of Economics  

 13. Probability and Statistics  

 14. Reporting Technical Information 

 15. Service Management 

 16. Technical Communication 

 17. English Result 

 18. Introduction to Engineering 

 

 

 

 

 والنجاح  خالص األمنيات بالتوفيق


